
OKRES|{Y URAD KOSICE_OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽVOnÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: oU-KS-oS Zp - 2aI9 l00l322-| Košice, 22.02.2019

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice - okolie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podťa zékona
č. I80l20I3 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 5 zákona NR SR č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podťa §
61 písm. a) zákona č. 36412004 Z, z. ovodách aozmene zákona SNR č. 372l1990zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len,,vodný zákon"), postupujúc podl'a § 73 vodného zákona anazéklade ustanovení:

- §26 ods.4 ) vodného zákona,
- § 82 a § l20 zákona č. 50111976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon"),

- § 20 vykonávacej vyhlášky číslo 45312000 Z, z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebnéh o zákona,

- § 46 anasl. zákona ě.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení
neskorších predpisov

povoťuje

Obci Svinica, zastúpenej staro§tom, rČO: 00 32476t

užívanie časti vodnej stavby
,,Svinica - vodovod - II. etapa, SO 03 Vodovodná sieť - rad 1o rad 1-2, rad 1-5",
,,Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5'o

v k. ú. Svinica a k,ú. Ďurkov podfa ustanovení:
. § 26 ods.4 vodného zákona,
o § 82 a § 120 anasl. stavebného zákona,
o § 20 vykonávacej vyhlášky číslo 45312000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia stavebnéh o zákona.

v nasledovnom rozsahu:

Svinica - vodovod - II. etapa, SO 03 Vodovodná siet' - rad 1, rad 1-2_, rad 1-5,
stavba povolená rozhodnutím OÚ Košice - okolie, ě.98I020I6-I-0ŽPlKL zo dřta 06. 05.

1998.

potrubie materiál zrea|izovaná dižka povolené v sp
rad 1 HDPE DN 150 97.50 m 758.00 m
rad'1,-2 HDPE DN 100 I47,50 m l47.50 m

1-5rad HDPE DN 100 181,19 m 344.00 m



potrubie materiál zrealizovaná dlžka povolené v sp
potrubie 5 HDPE DN 100 153,61 m 1386.00 m
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Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5

stavba povolená rozhodnutímé.2006101041 zo dřn23. 08. 2006.

Povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:

7. Prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s prevádzkovým poriadkom.

2. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavat'vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať
jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osób, majetku
a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

3. O prípadnej zmene alebo zrušení tohto povolenia rozhodne orgán štátnej vodnej správy
v súlade s § 24 vodného zákona,

odóvodnenie

Obec Svinica, zastúpená starostom podala listom doručeným dňa 13. 12. 2018 na
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy, žiadosť o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby ,,Svinica -
vodovod - II. etapa, SO 03 Vodovodná siet'- rad 1o rad 1-2, rad 1-5", ,oSvinica - vodovod
II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5" v k.ú. Svinica.

Uskutočnenie vodnej stavby,,Svinica - vodovod - II. etapa, rad l, rud 1-2, rad 1-5",
bolo povolené rozhodnutím ě.98l02016-I-0ŽPlKl zo dňa06. 05. 1998.

Uskutočnenie vodnej stavby ,,Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5",
bolo povolené rozhodnutím č. 2006/0104I zo ďňa23.08, 2006.

K žiadosti o vydanie povolenia žiadatel predložil nasledovné doklady:
. rozhodnutie č. 200610104| zo dňa 23. 08. 2006 ktorým bolo povolené uskutočnenie

vodnej stavby Svinica -vodovod II. etapa (rozšírenie),
. rozhodnutie č. 98l020I6-I-0ŽPlKl zo dňa 06. 05. 1998 ktorým bolo povolené

uskutočnenie stavby Svinica - vodovod IL etapa,
o list č. OU-KS-OSZP 20161017832 zo dňa 10. I0. 2016 - predíženie platnosti stav.

povolenia a termínu ukončenia stavby - Svinica -Vodovod I. etapa- rozhodnutie č.

98l020l6-0ZPlKl zo dř:'a 06. 05. 1998, Svinica -vodovod II. etapa- roáodnutie č.
98l02016-I-0ŽPlK| zo dňa 06. 05. 1998 a Svinica -Vodovod II. etapa (rozšírenie) -
rozhodnutie č. 200610104I zo dňa23.08. 2006 - v termíne do 3 1. 12, 2020,

o list ě. 2012100280 zo dňa 26. 0L 2012 - predíženie platnosti stav. povolenia a termínu
ukončenia stavby - Svinica -Vodovod I. etapa- rozhodnutie ě.98l02016-0ŽPlKl zo dřra
06. 05. 1998, Svinica -vodovod II. etapa- rozhodnutie ě,98I020I6-I-C.ŽPlKl zo dňa 06.

05. 1998 a Svinica -Vodovod II. etapa (rozšírenie) - rozhodnutie č. 2006l0I04I zo dňa
23,08. 2006 - v termíne do 31. 12.2016,

. kópia stavebného denníka,

. poreali začné zameranie vodovodu - rad 1-5 v díZke 1 81,19 m, rad I-2 v dižke 747 ,50 m,
rad 1 v aizke97,50m apotrubie 5 v aizke l53,61 m,



a

a

o

zápis oodovzdaní aptevzatí,stavby SO 03 -rozvodné potrubie rad 1- 97,5 m, rad 1-5
v dlžke 181,19 m, rad I-2v dlžke I47,5 m, potrubie 5 v dlžke t53,6I m,
protokol z kontroly uzáverov a hydrantov SO 02 Zásobné potrubie, SO 03 Rozvodné
potrubie,
zápis o tlakovej skúške - rad 1 ,I-2, 1-5 a potrubie 5,

certifikáty na použité výrobky,
stanovisko nÚVZ Košice č, 2019/00835-02|0I6-HŽPZ zo dňa20. 02.2019.

Dňa26. 10.2018 podala listom doručeným na Okresný úrad Košice - okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, VVS a.s.,
Komenského 50, Košice žiadost' o r,ydanie povolenia na užívanie vodnej stavby ,,Svinica -
vodovod I. etapa, SO 02 Zásobovacie potrubie, Svinica-vodovod - II. etapa, rad 1, rad 1-i,
rad 1-5, rad 1-5-1, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5" v k.ú. Svinica.

Uskutočnenie vodnej stavby ,,Svinica - vodovod I. etapa, SO 02 Zásobovacie
potrubie" bolo povolené rozhodnutím č. 98|02016 -OŽPX| zo dňa 06. 05. 1998,
uskutočnenie vodnej stavby.

Uskutočnenie vodnej stavby,,Svinica-vodovod - II. etapa, rad 1, rad 1-1 ,radI-2,rad
1-5, rad 1-5-1", bolo povolené rozhodnutím č.98l020I6-|-OŽPlKl.

Uskutočnenie vodnej stavby ,,Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5",
bolo povolené rozhodnutím ě.2006101047 zo ďia23.08. 2006.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP č,2018/014140 zo dňa 13. 1l.
2018 oznámil podfa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie
vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na zmenu a lžívanie vodnej stavby

,,Svinica - vodovod I. etapa, SO 02 Zásobovacie potrubie, Svinica - vodovod - II. etapa, rad
1, rad 1-1, rad I-2, rad 1-5, rad 1-5-1, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5".
Súčasne listom č. OU-KS-OSZP č.20I8|0I4I40 zo dňa 13. 11.2018 oznámil podťa § 61

ods. 1 stavebného zákonazačatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým
orgánom štátnej správy aorganizáciám a dňa 13. 12. 2018 vykonal ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, Všetky tri stavby boli povolené stavebníkovi - Obci Svinica,
zastúpenej starostom.

Na konaní bola zo strany VVS a.s. Košice vznesená pripomienka o nutnosti zachovať
majetok postavený z prostriedkov Environmentálneho fondu v majetku obce po dobu 5 rokov
od kolaudácie stavby. VVS a.s. teda nemóže previesť majetok obce Svinica do svojho
vlastníctva. Obec má uzatvorenú zmluvu o prevode uvedených častí do majetku VVS a.s.,

ale účinnosť nadobudne ažpo uvedenom období 5 rokov. Z horeuvedených dóvodov bolo na

konaní dohodnuté, že na túto časť stavby podá žiadosť o kolaudáciu stavby starosta obce
svinica samostatne.

Obec Svinica na konaní dodatočne požiadala o vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavby postavené obcou Svinica z prostriedkov Environmentálneho fondu a to na vodovodný
rad 1-5 vdÍzke 181,19 m, rad I-2 vaizUe I47,5O m, rad 1 vdížke 97,50 m avodovodné
potrubie s v dížke 153,61 m.
Orgán štátnej vodnej správy neoznamoval zaěatíe konania v danej veci novým oznámením
o začaíí konania, nakoťko na danom konaní boli účastníkmi konania tí istí účastníci ako pri
kolaudácii pre VVS a.s. Košice a na konaní mali možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre

vydanie kolaudačného rozhodnutia a vyjadriť svoje pripomienky do zápisnice spísanej na
konaní. S účastníkmi konania bolo dohodnuté, že z dóvodov uvedených v žiadosti obce bude
pre obec Svinica vydané samostatné povolenie na užívanie stavieb ,,Svinica - vodovod I.

etapa, SO 02 Zásobovacie potrubie, Svinica - vodovod - II. etapa, rad 1, rad 1-1, rad 1-2,rad
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1-5, rad 1-5-1, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5". Predmetné vodovodné
rady budú prevedené do majetku obce až po uplynutí doby 5 rokov od kolaudácii stavby.
Nikto z účastnikov konania nemal voči uvedenému pripomienky.

Okresný urad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP na ziklade predložených
dokladov a výsledku vodoprávneho konania zistil, že realízovaná stavba nie je v rozpore so
záujmami vodného hospodarstva a povoťuje uživanie vodnej stavby ,,Svinica - vodovod I.

etapa, SO 02 Zásobovacie potrubie, Svinica - vodovod - II. etapa, rad 1, rad 1-1, rud I-2, rad
1-5, rad 1-5-1, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) - potrubie 5" v k.ú. Svinica tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podťa § 73 ods. 8 vodnóho zákona oznamuje verejnou vyhláškou
a v súlade s ustan. § 26 ods. 2 zžkona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v zneni neskorších predpisov sa vyvesí na 15 dní spósobom v mieste oblryklým, posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Svinica, zastúpená starostom, ako investor stavby, je v zmysle § 4 ods. 1

písm. a) zákota ě.I45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa podťa § 53 a nasl. zákona ěíslo 7Il|967 Zb, o
správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia
na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP. Toto roáodnutie je
preskúmateťné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuie sa:

1. VVS a.s., Komenského 50, Košice
2. Obec Svinica, zastúpená starostkou + W
3. Obec Ďurkov, zastúpená starostom + VV
4. Obec Bidovce, zastúpená starostom
5. projektant: Ing. Stanislav Zembíak Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta

41, Košice
6. Pozemkové a lesné spoločenstvo - Urbariát Svinica, Alena Babčanská, Svinica č. I47
7. SSC Bratislava, Miletičova 19, Bratislava

Na vedomie
1. VVS a.s,, závod Košice, Komenského 50, Košice
2, SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierskal4,Košice
3. SPF Bratislava, RO Košice, Letná27, Košice
4, BÚVZKošice,Ipeťská 1, Košice

i.

Ing. Ildikó Korinková
poverená zastupovaním funkcie

vedúceho odboru


